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N~n: LindeIse kirke

•
I

Kommune:
Ejerlav:
Sogn:

Matr. nr.

Reg.nr.: 481-03

\:'~7.o0

Sydlangeland
LindeIse by
LindeIse

Dekl./Kendelse
dato

27/1-1951

9/9-1954

o
!

100
!

1 :4000

Tinglyst dato

5.0

Bemærkninger

37

23/8-1950

6/9-1954

23/8-1950 10/2-1951

Del af la.

Del af ~. Tidl. ~.
Forbehold ang. opførelse af et alder-
domshjem i forlængelse imod nord af
den nuværende lærerbolig og i samme
højde.

Hele 37.
Forbehold ang. genopførelse af bygning
i tilfælde af brand el.lign., dog ikke
højere end den nuværende bygning og ik-
ke med rØde sten. Brændeskuret foran
huset må ikke genopføres efter brand
eller nedrivning.



•

I
~tatsmlnlstcri8t.

I
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Genpart ..
Matr~. nr. 37 Lindelbe by og sogn.

Stempel~ og gebyrfri,
lov nr ..140-19370

FR1DNINGSOVEREHSKOMS'f...

( Undertegnede kontorassistent frøken Rita Hansenp Lindelsep erklærer sig
villig tilp som ejer af matr. nr. 37 af LindeIse by og sognp at lade et areal
af dette matr. nr. fredep for at sikre den fri beliggenhed af LindeIse kirke.

Arealet beskrives således~ hele matr. nr. 37.
Frednineen har føl~ende omfang8
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødeJ:æggende be-

plantning, lieesom der heller ikke pa arealerne må anbringes transformator-,
stationerp telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsætte sk~re, ud-
salgsstederp isboder~ vogne tfl beboelse eller opbevaring af redskaber eller
lignende skønhedsforstyrronde genstande. Der må i det hele ikke foretages
ændringer i den nu bestiiende tilstandp der kan virke slCæmmende eller hindrende

,
for udsigten tilx eller fra ,kirken. Ved nyopførelse efter brand el~er lignende
må bygningen ikke opføres i større højde end nu og ikke af røde mu~sten. Det I
firkantede brændselbhus foran huset må ikke genopføres~efter brand eller nedri?~
.,ng" '

For'fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig ip at ovenstående fredningstilbud tinglyses på mih ejendom

,~ "'atr,,nr~ 37 af LindeIse by o~ sognp dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsn~vnet for Svend~org amtsrådskreds og me-

nighedsrådet for 1indelse sogn.
Lindelse, den 23/8 1950.

Rita Hansen.
Idet fredningsnwvnet for Svendborg

forans-:t;åendefredningstilbud, bestemmes
på matr. nr. 37 af 1indelse'by 05 sogn.

Fredningsnwvnet for Svendborg amtsl'ådskreds, den 23/8 1950.

l

arntsrådskreds modtager og 'godkender
detp at frodningen vil være at lyse

Keiser-Nielsen ..
Genpartens rigtighed bekræftes.
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\ t< Statsministeriet.
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REG. ~U?
Genpart. oJ" I

A j/o" l "0!O ...J

Matr ..nr. l ~ Lindelse by og sogn"

Stempel- og gebyrfrip

}ov nr. 140-l937~

FREDHIN GSOVERENSKOt1ST"- - - - - - - - - - - ~

Undertegnede formand i'or1indelse menighedsråd, pastor Co Jo Jepsenp er-
_lærer, at rådet er villigt tilp som ejer af matr" nI'..l ~ af Lindelse by og
sogn, at lade et areal af dette. matr. nI'"i'rede~ for at sikre den :J;'ribelig/:,un....
hed af Lindelse kirke"

Arealet beskrives således: en bræmme af matr" nr"l ~ på 300 meter fra
kirkegårdsdi(;eto

, ~
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant~

ning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer~~
I

telefon....og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure~ udsal/?sstederl'is,·.;
boder p vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn....
hedsforstyrrende genstande" Der må i det hele ikke fore~ages ændringer i den
;u bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hi~drende for 'udsigten

til eller fra kirken.
For fredningen kræves ineen erstatn_Lng.
Rådet er enigt i, at ovenstående frednlngstilbud tinglyses på:dets ejen-

damp matr ..nI'"l ~ af Lindelse by og sogn~ dog udefr udgift for rådeto
Påtaleberettiget er frednin~snævnet Ior SvendlJorg amtsrådskreds ~g

provstiudvalget"
Lindelse , don 23/8 1950,,'

C~ Je>Jepsen ..
Idet fredningsnævnet modtager og godkender forans~ående frednings.~

tilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr ..nro'l !!: af

Lindelse by og sogn"
Det fredede areal er indtegnet på vedla~te kortp af hvilket en genpart

bedes henlagt på'akten"
Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskredsp den 23/8 19500

Keiser-Nielsen ..
Genpartens riGtighed bekræ:t'tes"
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Anmelder t C,j
Fredningsnævnet 19 . S ~

for
Svendborg amterådskrtds

Nyborg.

Genpart.
Matr. nr. 2 ~, Lindelse by og sogn.

E_g_~_~_~_!_!_Q_§_Q_y_~_g_~_~_§_!_Q_!_§_~_~
Stem~e1 - og ~ebyrtr1
lov nr. 140 - 19~7.

Undertegnede formand for Lindelse sogner~d, ~ræetegård8t~rpas-
ter Laurits Mikkelsen, LindeIse, erklærer, at sognerådet er villigt til,
som ejer af ejendommen matr. nr. 2 ~ Lindelse by og Bogn, at lade et a-
real af dette matr. nr. frede for at sikre den frie beliggenhed at Lin-
delse kirke.

Arealet beskrives således: Den del af matr. nr. 2 A, der vest ..~_--
for gaden ligger syd for ~ linie fra ejendommens østligste p~Ii-'-
det sydligste hjørne af naboejendommen, matr. nr. 16 ~.~mtd~.

Fredningen har følgende omfang: ~/
Arealerne må ikke bebygges eller beplantea med uda1gteødelæs-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes
transformatorstationer, telefon - og telegrafmaster og lignende eller
opsættes skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbevaring at
redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der ml i det
hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan vir-
ke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

I

For fredningen kræves inRen erstatning. Der tages torbehold
om opførelse af et alderdomshjem i forlængelse imod nord af den nuvær.n~
de lærerbolig og i samme højde, idet planerne eventuelt forelægg.s næv-
net til udtalelse, inden arbejdet påbe~yndes.

Rådet er enigt i, at ovenstående frednin~stilbud tinglyses pi
dets fornævnte ejendom, dog uden udgift for kommunen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amterAdøkre!s
og menighedsrådet for LindeIse sogn.

Lindeise, den 10/6 1954.
sign. L. Mikkelsen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fredning_-
tilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at tinglyse på matr. nr.
2 ~ af LindeIse by og sogn.

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 6/9 1954.
signo Keiser - Nielsen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Svendb~rg amtrådskreds, den 6/9 1954.

!ht~-,I ' ~ .
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